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Aniołom,
które chodzą po ziemi i rozdają pióra ze swych skrzydeł,  

nie oczekując nic w zamian
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Od autorki

Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o istnieniu Hieronima Spiczyńskiego — było 
to podczas wizyty w Muzeum Ziemi Wieluńskiej — zapragnęłam nabyć reprint 
jego dzieła, czyli przekład biblijnej księgi Eklezjastesa z 1522 roku; stało się to 
możliwe dzięki Pani Hannie Kądziołce‑Sabanty.

Osobą, która uświadomiła mi znaczenie dzieła Spiczyńskiego w historii literatu‑
ry polskiej, był Doktor Michał Kuran. Za jego namową i przez niego wyposażona 
w podstawy edytorstwa rozpoczęłam prace nad edycją krytyczną zabytku. Choć 
od tego momentu minęły już ponad cztery lata, za tę namowę i pomoc pragnę mu 
teraz serdecznie podziękować.

Melioracja transkrypcji, tworzenie transliteracji oraz podjęcie badań nad war‑
stwą językową Eklezjastesa nastąpiły pod promotorskim okiem Pani Profesor 
Danuty Bieńkowskiej. Powstała dzięki jej naukowemu wsparciu praca zajęła 
pierwsze miejsce w VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego 
(2009). Pani Profesor wzięła na sobie odpowiedzialność za kształtowanie mojej 
naukowej świadomości, przekazuje mi swe doświadczenie, odkrywa tajniki języ‑
koznawczego warsztatu i wkłada w ręce narzędzia badawcze, a kiedy zachodzi 
potrzeba wymaga i dyscyplinuje; uczy także, jak powinien postępować rzetelny 
naukowiec i dobry człowiek.

Panu Profesorowi Markowi Cybulskiemu dziękuję za wszystkie uwagi meryto‑
ryczne i wnikliwą recenzję, której ostatnie słowa zaszczepiły we mnie myśli o wy‑
daniu pracy drukiem. Pragnę również gorąco podziękować Pani Profesor Bożenie 
Matuszczyk za pomoc w urzeczywistnianiu tej myśli, bowiem jej opinia naukowa 
otworzyła drogę do niniejszej publikacji.

Serdeczne podziękowania chcę także złożyć na ręce Pana Profesora Piotra 
Stalmaszczyka, Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ, za podjęcie decyzji o przy‑
znaniu mi środków finansowych, bez których książka nadal leżałaby w szufladzie 
bez szansy ujrzenia światła dziennego.

Anna Lenartowicz‑Zagrodna 



Wstęp



Wiadomości wstępne

Zabytek na tle ówczesnego pisarstwa  
— tło historycznoliterackie

Kompletna historia staropolskiego piśmiennictwa pozostanie badawczą terra 
incognita, bowiem zachowane do obecnych czasów teksty stanowią zaledwie część 
ogólnego dorobku średniowiecza. Wiele z zabytków zniszczało (głównie podczas 
wojen), część została złupiona lub zaginęła1. Z tego powodu nie sposób jednoznacz‑
nie określić miejsca, jakie zajmuje Eklezjastes z 1522 roku wśród zabytków języka 
polskiego. Mając na względzie tę uwagę, ulokowanie dzieła Spiczyńskiego w dzie‑
jach staropolskiego i szesnastowiecznego piśmiennictwa ograniczy się wyłącznie 
do nakreślenia jego stosunku względem:

Wcześniejszych i późniejszych przekładów tej księgi biblijnej.A. 
Staropolskich i szesnastowiecznych przekładów biblijnych.B. 
Ówczesnego piśmiennictwa (w tym dzieł rękopiśmiennych i drukowa‑C. 
nych, niezależnie od prezentowanej tematyki).

Hieronimowy Eklezjastes jest pierwszym znanym przekładem tej księgi na ję‑
zyk polski. Być może istniała uprzednio jakaś rękopiśmienna translacja, która nie 
przetrwała do naszych czasów. Odrzucić jednak należy możliwość, że wcześniej 
tłumaczył ją autor Biblii Królowej Zofii, o czym pisze wydawca przedwojennej 
edycji tego dzieła — Antoni Małecki:

Podług świadectwa Łasickiego mieścił się w kodeksie naszym, w latach między 1562 a 1604, tyl‑
ko stary testament, a i nie cały. Były w nim: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronimium 
— Josue, księga Sędziów, Rut — cztery księgi Królewskie, dwie Paralipomenon — Ezdrasz, 
Nehemiasz, tak zwana trzecia księga Ezdrasza (do apokryfow przez sobor trydencki policzo‑
na) — Tobiasz, Judyt, Ester, Job i Psałterz Dawidowy. Nie było zaś i wtedy już w tej księdze: tak 
zwanej czwartej księgi Ezdrasza; Przypowieści, Ecclesiasta, Pieśni nad pieśniami i Mądrości 
Salomonowych; Ecclesiasticus Siracha; 4 większych proroków (Izaiasza, Jeremiasza, Ezechiela 
i Daniela); 12 tak zwanych proroków mniejszych, i księgi Machabeuszów2.

Księgi Eklezjastesa zamieszczano przede wszystkim w późniejszych, cało‑
ściowych wydaniach Biblii — z języków oryginalnych w Biblii Brzeskiej (1563) 
i Biblii Nieświeskiej (1570–1572) oraz z Wulgaty w Biblii Leopolity (1561) i Biblii 

1 Zob. M. Cybulski, Staropolskie przekłady psałterza, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 
1996, z. 2, s. 13. 

2 A. Małecki, Wiadomość o Biblii Królowej Zofii, [w:] Biblia Królowej Zofii żony Jagiełły z ko‑
deksu szaroszpatackiego, Lwów 1871, s. XXI–XXII.
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Jakuba Wujka (1599). Na uwagę zasługuje również oddzielne wydanie tej księgi 
z 1590 roku w przekładzie Jana z Sanoka, które ukazało się w drukarni Andrzeja 
Piotrkowczyka (Ecclesiastes Księgi Salomona Krola Izrahelskiego po polsku 
Kaznodziejskie nazwane; unikat znajduje się w Bibliotece Kórnickiej).

Dzieło Spiczyńskiego wyrosło niewątpliwie z rękopiśmiennej staropolskiej tra‑
dycji przekładowej. Poprzedzają je m.in. Psałterz floriański (XIV/XV w.), Psałterz 
krakowski (2. poł. XV w.), Psałterz puławski (2. poł. XV w.), Rozmyślania przemyskie 
zawierające prawie całą Ewangelię św. Mateusza (XV/XVI w.) bądź Ewangeliarz 
z Biblioteki Zamoyskich w Warszawie (XV w.)3. Oprócz przekładów biblijnych na‑
leży wymienić również dzieła o charakterze religijnym, zatem pieśni (Bogurodzica, 
twórczość Władysława z Gielniowa), misteria (Lament świętokrzyski), apokryfy 
(Rozmyślania przemyskie, Rozmyślania dominikańskie), kazania (Kazania święto‑
krzyskie XIV w., Kazania gnieźnieńskie XV w.), legendy (Legenda o św. Aleksym) 
czy dialogi eschatologiczne (Skarga umierającego, Rozmowa mistrza Polikarpa ze 
Śmiercią). Choć wymieniono tu zaledwie część spośród utworów z kręgu tematyki 
religijnej, daje się zaobserwować, że Spiczyński stworzył dzieło wpisujące się w nurt 
polskiej tradycji i realizujące zapotrzebowania ówczesnego społeczeństwa.

W liście dedykacyjnym Hieronim Wietor pisał4 o wydaniu ksiąg Eklezjastesa:

[…] tymi literami nowemi nadobnemi, niedawno w krainie niemieckiej nalezionymi, 
a z wielkim nakładem i z pracą też nad fortunę moję do mnie przywiezionymi; innych 
wiele liter i punktow, ktorych temu językowi potrzeba było, przyciniwszy, imprymowany 
a okraszony były. Ale komu napirwej miałem niniejsze księgi ofiarować a tę nową literę 
moję okazować?

3 Zob. Biblie polskie, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, 
Cz. Hernas, t. 1: A–M, Warszawa 1984, s. 72.

4 Należy w tym miejscu podjąć polemikę z Tadeuszem Ulewiczem, który uznał, że autorem 
listu dedykacyjnego do Eklezjastesa jest Hieronim Spiczyński: „No cóż? Umiał pisać kunsztow‑
nie pan Hieronim […] Spiczyński, gdyż jeszcze dziś trudno nam czytać jego dedykację bez lek‑
kiego, afirmacyjnego zresztą uśmiechu…” (T. Ulewicz, Hieronim Spiczyński z Wielunia wśród 
literatów polskich doby przed‑Rejowej, „Ruch Literacki”, R. XLIII (2002), z. 3, s. 262). Naszym 
zdaniem nie ulega wątpliwości, że list ten napisał Hieronim Wietor, za czym przemawiają 
następujące argumenty: A. Rzeczoną dedykację poprzedza podpis: „Jeronim Wietor, impre‑
sor, służbę swą pokorną i ukłonę powieda”; — B. W liście, oprócz wzmianki o zaopatrzeniu 
oficyny w polską czcionkę, pada określenie „Jeronima z Wielunia, drużbę mojego” — należy 
wątpić, by sam Spiczyński napisał o sobie w ten sposób; — C. Badania szesnastowiecznego 
drukarstwa wykazały, że Wietor często uciekał się do zaopatrywania swych książek „w przed‑
mowy i listy dedykacyjne do mecenasów i wybranych czytelników, polecając im swe wydawnic‑
twa” (H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław 1980, 
s. 105); — D. Żywot wszechmocnego syna bożego pana Jezu Krysta… (Kraków 1522) przekładu 
Baltazara Opecia Wietor opatrzył przedmową (Wszelkiemu wiernemu krześcijaninowi, ktorego 
kolwiek stadła będącemu, Jeronim Wietor, impresor w onym, ktory jest prawe zdrowie dawa po‑
zdrowienie), gdzie odwołuje się do treści listu dedykacyjnego, zamieszczonego w Eklezjastesie 
i formułuje analogiczne stwierdzenie o sprowadzeniu z Niemiec polskich czcionek, z czego wy‑
nika, że autorem obu przemów była ta sama osoba: „[…] ty niniejsze błogosławione księgi o ży‑
wocie Pańskim, tymi literami nowo nalezionymi, owszejki w krainach niemieckich ślachetnemi 
i tudzież ku okrasie języka tego sławnego (jakożem to szerzej przy Księgach Salomonowych 
rozwodził)” (k. A).
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Słowa te świadczą o tym, że drukowane teksty w języku polskim na początku 
lat dwudziestych XVI w. stanowiły jeszcze novum. Nie przypadkiem zatem Konrad 
Górski „jako datę graniczną dla wczesnych druków polskich objętych przepisa‑
mi średniowiecznymi, przeważnie jeszcze nie samodzielnych, lecz wchodzących 
w skład druków łacińskich”5 wyznaczył umownie rok 1520. Do tego czasu po 
polsku wydrukowano m.in.: włączony do Statutu Jana Łaskiego tekst Bogurodzicy 
(Haller 1506), przerobiony przez Biernata z Lublina łaciński modlitewnik pt. Raj 
duszny (Ungler 1513), Legendę o papieżu Urbanie dołączoną do trójjęzycznej 
Agendy (Haller 1514), Żywot św. Anny (Wietor 1520), nieco później zaś Rozmowy 
króla Salomona z Marchołtem Jana z Koszyczek (Wietor 1521) i Historię o szczę‑
ściu (Wietor 1522)6. Eklezjastes wydany w 1522 roku był więc jedną z pierwszych 
drukowanych polskich książek; najwcześniejszą zaś spośród tych, które docho‑
wały się w całości do naszych czasów. Wydrukowany był przez Wietora jesz‑
cze przed Opeciowym Żywotem Pana Jezu Krysta, któremu długo przyznawano 
pierwszeństwo. O kolejności edycji świadczy zdanie z przedmowy, zamieszczonej 
w rzeczonym apokryfie:

[…] ty niniejsze błogosławione księgi o żywocie Pańskim, tymi literami nowo nalezio‑
nymi, owszejki w krainach niemieckich ślachetnemi i tudzież ku okrasie języka tego 
sławnego (jakożem to szerzej przy Księgach Salomonowych rozwodził).
(k. A)

Dzieje i wygląd zabytku

Unikatowy egzemplarz Eklezjastesa jest obecnie przechowywany w Bibliotece 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wcześniej, o czym świad‑
czy ex libris, zamieszczony na wewnętrznej stronie okładki oraz pieczęć na karcie 
tytułowej, należał do prywatnych zbiorów Biblioteki Józefa hr. Dzieduszyckiego, 
założonej w Poturzycy, a następnie w 1847 r. przeniesionej do Lwowa. O losach 
książki informuje również zapisana brązowym atramentem, anonimowa adnotacja 
z pierwszej strony zabytku:

W r. 1858 kupił niniejszą książkę właściciel Biblioteki Poturzyckiej w Stanisławowie za 
5 ‹…› ze zbioru książek ‹Strzetelskiego›, profesora emeryta. Wiadomo, że Żywot Jezusa 
Chrystusa tłumaczenia Baltazara Opecia, wydany przez Hier. Vietora w Krakowie 1522 
uważany jest jako pierwsza książka w polskim języku drukowana i w całości docho‑
wana, albowiem fragmenta składające się z kilku luźnych kart: Rozmowy Salomona 
z Marchołtem, wydanego w r. 1521 nie stanowią całości. Vietor w przedmowie przy pierw‑

5 K. Górski, Zasady wydawania tekstów staropolskich, Wrocław 1955, s. 20.
6 Zob. A. Kawecka‑Gryczowa, Drukarstwo, [w:] Literatura polska…, t. 1: A–M, s. 210. Próbę 

zestawienia wszystkich polskich druków do 1520 roku włącznie podjęli Wiesław Wydra 
i Wojciech Rzepka (zob. Niesamoistne drukowane teksty polskie sprzed roku 1521 i ich znacze‑
nie dla historii drukarstwa i języka polskiego, [w:] Dawna książka i kultura. Materiały między‑
narodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, 
A. Kawecka‑Gryczowa, Wrocław 1975, s. 265–267).



16 Wstęp

szym wydaniu 1522 Opecia wspomina, iż drukuje typami (literami), których do Ksiąg 
Salomonowych używał. Odnoszono tę wzmiankę do Rozmów Salomona z Marchołtem, 
nie ma wszakże po wykryciu tej książki żadnej wątpliwości, że Vietor miał na myśli 
te właśnie Księgi Salomonowe, czyli Ecclesiastes’a, że one przeto poprzedziły wydanie 
Opecia. Dodać tu jeszcze należy, iż żaden z bibliografów i uczonych nie znał tej książki, 
jako też, iż trudno odszukać bliższej wiadomości o tłumaczu Ecclesiastesa, Hieronimie 
z Wielunia.
Wiadomość obszerniejszą o tym unikacie bibliograficznym podał Wł. Zawadzki 
w „Dzienniku Literackim” z r. 1858 — również znajduje się obszerny opis w „Dzienniku 
Biblioteki Poturzyckiej” pod r. 1858.

Pod notą zapisano ołówkiem, większymi literami nazwisko tłumacza: „Hieronim 
z Wielunia”.

Książkę odbito w formacie 4°. W XIX wieku została oprawiona w czarną pół‑
skórkę. Stan jej zachowania można ocenić jako dobry. Przetrwała do naszych cza‑
sów w całości, karty są niezniszczone, zaś tekst czytelny. Niemniej dostrzega się 
też oznaki częstego użytkowania. Zewnętrzne doły kart są zwykle ciemniejsze niż 
pozostała powierzchnia. Widać w tych miejscach liczne odciski palców, co świad‑
czy o poczytności Eklezjastesa. Najpoważniejsze uszkodzenie starodruku stanowią 
liczne dziurki w większości kart — ślady po kornikach. Zwykle są one niewielkich 
rozmiarów, ale zdarzają się też takie, które utrudniają odczytanie całych słów.

Książkę cechuje duża przejrzystość i estetyka wydania. Drukarz pozostawił 
światło w postaci szerokich marginesów zewnętrznych i dolnych, tekst został wy‑
raźnie wytłoczony, każdy rozdział wyodrębniony wielkością czcionki i inicjałem, 
karty zaś dokładnie ponumerowane i opisane w żywej paginie. Na stronach verso 
znajduje się pierwsza część tytułu Eccleſiaſtes xięgi, zaś na stronach recto — do‑
kończenie Salomonowe.

Drukarz zastosował podwójną technikę numeracji kart, czym nawiązał do tra‑
dycji książki rękopiśmiennej. Na stronach nieparzystych w prawym dolnym rogu 
umieszczał numerację według arkuszy wydawniczych, które sygnował kolejnymi 
literami alfabetu: pierwszemu arkuszowi odpowiada zatem litera A, drugiemu li‑
tera B, etc. W obrębie arkuszy numerował kolejne karty (bez oznaczania cyfrą 
pierwszej), przy czym przyjął zasadę, że podpisuje tylko pierwszą i drugą kartę ar‑
kusza (np. B, B2). Bez oznaczeń pozostają zawsze karty trzecia i czwarta. Wyjątek 
stanowi arkusz A, gdzie numer posiada tylko karta A3. Każdy arkusz ma własną 
numerację.

Drugi sposób liczenia kart ma charakter ciągły (jak współcześnie). W prawym 
górnym rogu stron recto widnieje słowo „Liſt”, a po nim numer karty. Słowa „Liſt” 
brakuje wyjątkowo na karcie szóstej. Numeru nie posiadają karty a oraz A2. 
W przypadku karty czternastej, formułka „Liſt 14” pojawia się, jak nigdzie indziej, 
również na stronie verso. Należy również dodać, że w numerację wkradł się błąd 
drukarski — zecer pomyłkowo odwrócił czcionkę i zamiast spodziewanego nu‑
meru „Liſt 16”, jest „Liſt 19”.

U góry karty tytułowej (k. A) znajduje się tytuł Ecclesiastes, zapisany wersali‑
kami o stopniu czcionki większym niż pozostały tekst. Pod nim wybito szwabachą 
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rozwinięcie tytułu, przybliżające czytelnikowi osobę Salomona oraz treść przed‑
łożonych ksiąg. Na tej samej stronie drukarz umieścił sześciowiersz Przemowa do 
wiernego krześcijanina7.

Następne karty (k. Av–A2) zawierają list dedykacyjny autorstwa wydawcy. 
Jego treść, odbita drobną czcionką, poprzedza wyraźnie większy, umieszczony 
po środku kolumny nagłówek. Wietor wymienił tu adresata dedykacji, Mikołaja 
Wolskiego, i sprawowane przez niego godności państwowe. List rozpoczyna ini‑
cjał „P”, wkomponowany w tekst ciągły. Całość dedykacji zamyka wizerunek herbu 
Wolskich, mianowicie Półkozic (k. A2). Na zewnętrznym marginesie u góry tejże 
strony umieszczono drobny dopisek. Podobnie jak nota na pierwszej stronie jest 
on w kolorze brązowym, niemniej zapisała go inna ręka. Jego odczytanie sprawia 
trudność, ponieważ został wykonany niestarannie, a dodatkowo wyblaknął atra‑
ment. Wyraźnie odnotowano tylko trzy słowa, do których notka się odnosi — są 
to nazwy kamieni: Smarag, Turkus i Rubin. Po każdej z nich następują dwa słowa 
komentarza8.

Treść właściwa Eklezjastesa zajmuje karty od A2v do D3. Autor podzielił ją na 
dwanaście kapitulów. Każdy rozdział otwiera argument, zapowiadający mającą 
nastąpić treść. Argumenty pisane są czcionką o kilka stopni mniejszą niż ta, użyta 
w tekście przekładu. Wydawca zastosował dwa typy numeracji poszczególnych 
kapitulów. Numery rozdziałów II oraz IX podał cyfrą rzymską, pozostałe zaś za‑
pisał słownie. Numerację starał się umieszczać w jednym wersie za argumentem 
i oddzielać ją możliwie największym światłem (I, IV, V, VII, XII). Z braku miejsca 
w ostatniej linijce argumentu niekiedy nie zostawia światła (II, IX), innym razem 
numer kapitulum przenosi do następnego wersu i wyśrodkowuje (III, VI, VIII, X, 
XI). Każdy rozdział otwiera inicjał drukowany antykwą i wkomponowany w szwa‑
bachę tekstu.

Wykład dwunastu rozdziałów biblijnych zamykają cztery separatory, złożone 
z trzech kropek każdy, pełniące funkcję ozdobnika.

Karty D3v oraz D4 mieszczą Prozę do czciciela a wiernego tej sławnej Korony 
Polskiej przyjaciela. Jest to rodzaj posłowia, prezentujący odbiorcy właściwy sposób 
odczytania dzieła i przyczyny przełożenia go na język polski. W przeciwieństwie 
do listu dedykacyjnego Proza… wybita została czcionką tego samego formatu, co 
księga biblijna. Kończy ją pojedynczy trzykropkowy separator. Poniżej na karcie 
D4 drukarz umieścił dane wydawnicze, zaś pod nimi — rycinę przedstawiającą 
biskupa w infule i z pastorałem w dłoni. U jego stóp leży wół ze skrzydłami i aure‑
olą nad głową. Tradycja biblijna przypisała to zwierzę jako atrybut św. Łukaszowi 
Ewangeliście9. Wytłumaczeniem, dlaczego portret właśnie tego świętego znalazł 

7 Na temat przemów zamieszczonych w Eklezjastesie zob. A. Lenartowicz, Promocja, zachę‑
ta, manipulacja… czyli o reklamowej funkcji przemów do czytelnika w wybranych XVI‑wiecznych 
utworach religijnych, [w:] Komunikowanie i komunikacja w dawnej Polsce, red. K. Stępnik, 
M. Rajewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 133–145.

8 Niestety treść komentarza napisana jest bardzo niewyraźnie, toteż nie udało się jej 
odczytać.

9 Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 253.



18 Wstęp

się pod tekstem, wydaje się fakt, że Łukasza uznawano za patrona drukarzy10. 
Margines na wysokości pomiędzy datą wydruku a górną częścią ryciny zapełnia 
odręczna adnotacja. To sporządzone intensywnie brązowym tuszem wyliczenie 
o następującej treści:

1603
1522
1581

03
Na karcie D4v widnieje podzielony na dwie części ośmiowiersz na herb rodu 

Wolskich. Po czterech linijkach utworu drukarz wstawił rycinę z Półkozicem — 
taką samą, jak na karcie A2. Pod nią umieścił dokończenie wiersza. Ośmiowiersz 
ten kończy omawiany zabytek.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że reprint wydany w Wieluniu w 2000 roku (do‑
druk: 2003) nakładem Urzędu Miasta w Wieluniu i dr Honoraty Skoczylas‑Stawskiej 
nie oddaje w pełni oryginalnego wyglądu starodruku. Podstawowa różnica tkwi 
w rozmieszczeniu elementów. I tak oto ex libris Biblioteki Józefa hr. Dzieduszyckiego, 
pomimo że znajduje się tak, jak w zabytku, przed tekstem Eklezjastesa, to prze‑
sunięty został na stronę nieparzystą. Odręczną notatkę posiadacza książki prze‑
niesiono na koniec wydania, za treść przekładu. Ponadto w reprincie brakuje 
oznaczenia szóstej karty, choć jest ono w zabytku (tyle tylko, że zapisane inaczej 
niż wszędzie, to znaczy z pominięciem słowa „Liſt”). Wydawcy usunęli również 
marginesowe zapiski.

Autor i wydawca

Hieronim Spiczyński, znany również jako Hieronim z Wielunia lub Polyconius 
(ew. Polkon), urodził się przed 1500 rokiem11. Przez matkę, która pochodziła 
z rodziny szlacheckiej, spokrewniony był ze Spiczyńskimi. Ich nazwiska (od wsi 
Spiczyn w Lubelskiem) używał od 1528 roku, czyli od chwili przyjęcia prawa miej‑
skiego Krakowa. Jego kariera ogniskowała wokół dwu gałęzi życia publicznego 
— pisarstwa oraz polityki. Prologiem do przygody z pisarstwem był rok 1517, 
kiedy to Spiczyński zapisał się na Uniwersytet Krakowski. Co prawda edukacja 

10 Por. H. Skoczylas‑Stawska, Słowo wstępne, [w:] Ecclesiastes. Księgi Salomonowe, wyd. 
H. Skoczylas‑Stawska, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2000 i Wieluń 2003 (reprint 
oryginału), s. III.

11 Dane biograficzne opieram na następujących źródłach: H. Kowalska, T. Ulewicz, hasło: 
Spiczyński Hieronim, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLI: Sowiński Jan–Stanisław August 
Poniatowski, Warszawa 2002, s. 89–90; Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do 
Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, red. R. Loth, t. IV: S–T, Warszawa 
2003, s. 128; H. Skoczylas‑Stawska, op. cit., s. I–V; T. Ulewicz, op. cit., s. 255–263; J. Godyń, 
Bohemizmy w „Eklezjastesie” (Kraków 1522) w przekładzie Hieronima z Wielunia, [w:] idem, 
Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, Biblioteka „LingVariów”, t. 4, Kraków 
2009, s. 54–57.
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nie zakończyła się uzyskaniem stopnia naukowego, jednak przysporzyła wiele 
kontaktów z ówczesnym środowiskiem kulturalnym, zwłaszcza zaś drukarskim. 
Zadzierzgnął bowiem znajomość z Hieronimem Wietorem, którego drukarnia 
wówczas należała do czołowych w Krakowie (a tym samym w Polsce). Drukarz 
miał bowiem długoletnie doświadczenie zdobyte w Wiedniu, gdzie w latach 1510–
1517 prowadził oficynę wydawniczą12. Po powrocie do Polski założył nową, bardzo 
prężnie działającą drukarnię — sprowadził włoską antykwę Jensona, kursywę 
aldowską i komplet czcionek greckich. Tłoczył dzieła w językach łacińskim, pol‑
skim, niemieckim, a nawet greckim i węgierskim. Za swą pracę Wietor otrzymał 
godność królewskiej kancelarii Zygmunta Starego. Oblicza się, że spod jego pras 
wyszło ogółem ponad pięćset pięćdziesiąt pozycji — najwięcej spośród wszystkich 
ówczesnych drukarzy13. 

Dzięki współpracy z Wietorem, Spiczyński mógł zaistnieć w roli pisarza i tłuma‑
cza. Najwcześniejszym ze znanych jego dzieł jest omawiany tu Eklezjastes. W przed‑
mowie do niniejszej edycji Wietor wyraźnie jawi się jako opiekun Wieluńczyka, na 
co wskazuje promujące młodego tłumacza stwierdzenie: „[Księgi Salomonowe] na 
mowę sławnego ludu tego polskiego, przez Jeronima z Wielunia, drużbę mojego, 
były przełożony z łaciny w polskie, co też jest z niemałą pracą i pilnością uczy‑
niono”. Choć określenie „drużba” funkcjonuje w tym kontekście jako synonim 
‘imiennika’, wydawca wyraźnie solidaryzował się przez nie z tłumaczem. W tym 
samym roku ukazały się kolejne utwory Spiczyńskiego — jedyne w jego dorobku 
wierszowane pieśni Napominanie Naświętszej Maryjej oraz Wtore napominanie 
Pana Jezusa…, włączone do Żywota Pana Jezu Krysa Baltazara Opecia. Niezwykła 
jak na owe czasy poczytność przeróbki dzieła św. Bonawentury pociągnęła za 
sobą konieczność licznych wznowień (jak podaje Tadeusz Ulewicz, ponad czter‑
dziestu!14), toteż pieśni Spiczyńskiego trafiały do szerokiego grona odbiorców 
na przestrzeni kilku pokoleń. Tadeusz Ulewicz podaje, że w tymże roku Wietor 
wydał jeszcze Hieronimowy przekład Ksiąg św. Augustyna [!] biskupa hippońskie‑
go o żywocie krześcijańskim15, jednak Estreicher pozycji tej pod rokiem 1522 nie 
odnotowuje.

Z namowy Wietora Spiczyński poszerzył również pracę holenderskiego huma‑
nisty Jana Murmelliusa, którego łacińsko‑niemieckie Oraticulane variae… (wy‑
dane w 1513 roku jako podręcznik do nauki łaciny Pappa puerorum) uzupełnił 
tekstami polskich rozmówek Namowy rozliczne, dla użytku nauki dziatek wyłożone 
(Kraków 1527, Wietor); opracował również polską część Murmelliuszowego słow‑
nika Dictionarius […] variorum rerum […] cum Germanica atque Polonica interpre‑
tatione (Kraków 1528, Wietor). Słownik doczekał się kilku reedycji. Z tego powodu 

12 Zob. hasło: Wietor Hieronim, [w:] Literatura polska…, t. 2: N–Ż, Warszawa 1985, s. 594.
13 Zob. H. Szwejkowska, op. cit., s. 102–106.
14 Zob. T. Ulewicz, op. cit., s. 257.
15 Ibidem, s. 256.
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nazwisko Polyconius, którym translator sygnował swą pracę (po ojcu Polcon), do 
lat osiemdziesiątych XIX wieku funkcjonowało w nauce jako nazwisko odrębnego 
pisarza, nie mającego nic wspólnego z Hieronimem Spiczyńskim z Wielunia16.

Współpraca ze środowiskiem drukarzy nie ograniczała się wyłącznie do kon‑
taktów z Wietorem. W 1533 roku Spiczyński wydał u Floriana Unglera przekład 
Modlitwy Pańskiej rozdzielonej na siedm dni, według siedm dni w tydzień Erazma 
z Rotterdamu17. Silna pozycja Spiczyńskiego w życiu publicznym Krakowa (wybrany 
rajcą krakowskim, następnie nobilitowany i włączony pod herb Abdank) pozwoliła 
mu zajmować stanowisko w sprawach kluczowych dla rozwoju polskiego piśmien‑
nictwa. Wystąpił z pochwałą języka polskiego, opowiadając się za wygłaszaniem 
w Kościele Mariackim kazań po polsku zamiast po niemiecku. Propagował rów‑
nież wydawanie dzieł w rodzimym języku — z jego namowy Stefan Falimirz prze‑
łożył i wydał zielnik O ziołach i mocy ich (Kraków 1534, Ungler). Zainteresowanie 
tego typu pisarstwem wynikało przede wszystkim z faktu, że Hieronim trudnił się 
leczeniem — był m.in. medykiem młodego Zygmunta Augusta. Namiastkę swej 
zielarskiej wiedzy zaprezentował już w Dykcjonarzu, zamieszczając w nim zbiór 
nazw roślin, co — jak podaje Honorata Skoczylas‑Stawska — należy uznać za 
pierwszy drukowany herbarz w języku polskim18. Autonomiczną monografię zie‑
larstwa, O ziołach tutecznych i zamorskich i o mocy ich, a ktemu księgi lekarskie, 
wedle regestru niżej napisanego wszem wielmi uźiteczne, stanowiącą przeróbkę 
dzieła Falimirza, wydał natomiast w 1542 roku (Kraków, Ungler).

Spiczyński zmarł w maju 1550 roku. 

16 Zob. H. Skoczylas‑Stawska, op. cit., s. III–IV.
17 Jej fragment wydał J.S. Bandtkie [w:] Ojcze nasz: „Modlitwa Pańska” z rozmaitych rękopi‑

smow i druków starożytnych w języku polskim i innych dialektach słowiańskich, Wrocław 1826. 
Zamieszczona pod numerem 4.

18 Zob. H. Skoczylas‑Stawska, op. cit., s. IV.


